
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   

XІV Міжнародної наукової конференції “Кормиі 

кормовий білок”, яка відбудеться 12 жовтня 

2022 року на базі Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН. Форма участі в 

конференції – в режимі онлайн (на платформі 

Zoom). 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Секція 1 Біотехнологія, генетика, селекція та 

насінництво польових та кормових 

культур 
Секція 2 Конкурентоздатні технології 

вирощування польових та кормових 

культур 
Секція 3 Біоадаптивні технології вирощування 

багаторічних трав у польовому та 

лучному кормовиробництві 
Секція 4 Органічне кормовиробництво: 

особливості та перспективи застосування 

в умовах євроінтеграції 
Секція 5 Сучасні технології заготівлі, зберігання 

та використання кормів.  
Секція 6 Оцінка вимог якості та безпечності  

кормів та сировини 
Секція 7 Економічна ефективність виробництва 

кормів в умовах обмеженості ресурсів 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Форма участі: онлайн (на платформі 

Zoom). 
2. Робочі мови конференції – українська, 

англійська. 

3. Матеріали конференції (збірник тез та 

програма) буде розміщено на сайті Інституту у 

розділі Видання, Матеріали конференції за 

посиланням:  http://fri.vin.ua/konferenciї/ 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ: 
 

Гадзало Я.М. Національна академія аграрних 
наук України, президент 

Роїк М.В. Національна академія аграрних 
наук України, віце-президент 

Лупенко Ю.О. Національна академія аграрних 
наук України, , віце-президент 

Петриченко В.Ф. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, 
академік НААН 

Корнійчук О.В. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН,  
директор, доктор с.-г. наук 

Кондратенко П.В. Національна академія аграрних 
наук України, академік-секретар 
Відділення рослинництва НААН 

Камінський В.Ф. ННЦ «Інститут землеробства 
НААН», академік-секретар 
Відділення землеробства, 
меліорації та механізації НААН 

Патика В.П. Інститут мікробіології і 
вірусології ім. Д.К.Заболотного 
НАН, академік НААН 

Калініченко А.В. Опольський університет, 
Інститут екологічної інженерії та 
біотехнологій, Польща 

Дабкевічус Зенонас Литовський науково-дослідний 
центр сільського та лісового 
господарства, Литва 

Карагіч Джурі Інститут польових та овочевих 
культур, Сербія 

Черенков А.В. Інститут сільського господарства 
степової зони НААН, 
академік НААН 

Влізло В.В. Інститут біології тварин НААН, 
академік НААН 

Лихочвор В.В. Львівський національний 
аграрний університет, член-
кореспондент НААН 

Гуцол А.В. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, 
доктор с.-г. наук, професор 

Задорожний В.С. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН,  
кандидат с.-г. наук 

Колісник С.І. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН,  
кандидат с.-г. наук 

Бугайов В.Д. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, 
кандидат с.-г. наук 

Векленко Ю.А. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, 
кандидат с.-г. наук 

Кобак С.Я. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, 
кандидат с.-г. наук 

Столяр Ж.В. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, 
кандидат с.-г. наук 

Воронецька І.С. Інститут кормів та сільського 
господарства Поділля НААН, 
кандидат екон. наук 

 

ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі в роботі конференції необхідно до 
11 жовтня 2022 року надіслати версію – MS 
Word (формат *.doc, *.docx) на електронну 
адресу kormovyrobnytstvo@ukr.net. Програма 
конференції формується із поданих доповідей 
(тез) та заявок. Назва файлу має бути підписана 
відповідно до прізвища та ініціалів першого 
автора (Tkach_тези; Tkach_квитанція). 

Організаційний внесок для участі у 
конференції 150 грн. за 1 доповідь (тезу);  

Квитанція про оплату надсилається після 
схвалення редакційною колегією публікації 
(тези). 

 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ: 

 

Приймаються доповіді (тези) за тематикою 
конференції, які раніше не були опубліковані, 
містять нові теоретичні та практичні результати.  

1. Тексти доповідей (тези) подаються в 
електронній формі (на e-mail) 

2. Обсяг доповіді (тези) – 2-5 сторінок, які не 
нумеруються. 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір 
усіх полів 20 мм.  

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) 
– 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см. 

5. Структура доповіді (тези): у верхньому 
лівому куті – УДК; у верхньому правому куті – 
прізвище та ім’я автора (жирним), науковий 

http://fri.vin.ua/konferenciї/


ступінь, вчене звання, назва установи, місто, 
країна. 

6. Аспіранти та студенти в одноосібній тезі 
повинні вказати наукового керівника. 

7. Через один абзац – НАЗВА ДОПОВІДІ 
(тези) (великими жирними літерами по центру). 

8. Через один абзац – Ключові слова - не 
більше 5 (вирівнювання по ширині).  

9. Пункти 5-8 продублювати англійською 
мовою. 

10. Через один абзац – текст доповіді 
(вирівнювання по ширині). Використання 
ілюстративних матеріалів, формул в доповіді 
повинно бути мінімальним. Формат таблиць та 
рисунків має бути лише книжний. 

11. В кінці доповіді (тези) – через один абзац 
– Список використаних джерел (жирним і 
вирівнювання по ширині). Література 
оформляється за міждержавним стандартом 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та 
правила складання». Посилання на літературні 
джерела подаються у квадратних дужках 
відповідно до порядку згадування. 

12. Оргкомітет залишає за собою право 
відбору та редагування наукових доповідей. 

13. Доповіді, які не відповідатимуть 
встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

14. Відповідальність за зміст та оформлення 
доповідей несе автор і науковий керівник.  

 

Банківські реквізити: 
 

Р/р № UA938201720313241001201002138 

в ДКСУ у м. Київ  

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 00496588 

Призначення платежу: друк тез 

 
 

 

Контрольні дати конференції 

Дата 

конференції 

Кінцевий термін 

подання 

матеріалів 

Дата публікації 

збірника тез на 

сайті 

12 жовтня 2022 11 жовтня 2022 20 жовтня 2022 

 

Адреса оргкомітету конференції: 

Інститут кормів та сільського господарства 
Поділля НААН, 

пр-т Юності, 16, 

м. Вінниця, Україна, 21100 

тел./факс: (0432) 46-41-16, 

моб.: 067-390-56-71 Жанна Володимирівна; 

моб.: 097-942-24-53 Ірина Станіславівна 

e-mail: kormovyrobnytstvo@ukr.net 

http://fri.vin.ua/ 

Національна академія аграрних  

наук України 

 

Інститут кормів та сільського  

господарства Поділля  

 

 

 
 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

 
 

 

XІV Міжнародна наукова 

конференція 
 

Корми і кормовий білок 
 

 

 

 

 

 

Вінниця – 2022  

http://fri.vin.ua/

